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Frie forskningsinstitusjoner og universiteter er sentrale deler av et fungerende demokratisk
samfunn. Men prinsippet om akademisk frihet er under press. Det merkes også i Norge.
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I Ungarn har statsminister Viktor Orbán tatt gradvis økende kontroll over landets
akademiske institusjoner og forskning han ikke liker. I 2018 stoppet myndighetene all
kjønnsforskning, erklærte det «ikke vitenskap» og presset det renommerte Central
European University ut av landet (1). Nå strammes grepet ytterligere. I Ungarn, som flere
andre land, har vitenskapsakademiene en sentral rolle i både finansiering og organisering
av forskning. Sommeren 2019 ratifiserte president János Áder en lov som underlegger
landets vitenskapsakademi statlig styring (1). Dermed har myndighetene sikret seg kontroll
over hvem som får midler – og til hva slags forskning. «Målet er å hindre at milliarder av
regjeringens midler forsvinner uten håndfaste resultater», uttalte Ungarns minister for
innovasjon og teknologi, László Palkovics (2). Flere europeiske forskningsinstitusjoner har
gått hardt ut mot loven og mener den vil gjøre slutt på uavhengig vitenskap i Ungarn.
European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA) har kalt den et
«angrep mot den akademiske frihet» (3).

Men Orbán og hans populistparti Fidesz er ikke alene om å angripe universiteter og
forskningsinstitusjoner de ikke liker. I Storbritannia har det populistiske Brexit-partiets
Nigel Farage lovet å avvikle alle europastudier og gjentatte ganger beskyldt britiske
universiteter for å «hjernevaske» studenter (4). I Nederland har den Europa-skeptiske
populistlederen Thierry Baudet, som fikk 14,5 % av stemmene ved forrige valg, rettet harde
angrep mot universitetene for «undergraving og indoktrinering» (5). Og på det amerikanske
kontinent er Donald Trumps skepsis til vitenskapelig evidens velkjent, mens Brasils
høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro fjerner støtte til landets universiteter og
beskylder statlige forskningsinstitusjoner for å lyve om forskningsresultater han selv ikke
liker (6).
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At populistiske partier og bevegelser angriper nettopp universiteter og
forskningsinstitusjoner er kanskje ikke uventet: En sentral del av populismen som fenomen
er ideen om en «elite» som står i motsetning til «folket» – som populistpartiene påstår å
representere (7). Og er det noe akademiske institusjoner er fulle av, er det eksperter av alle
slag. Dermed er de som skapt for å fylle populistenes rolle som en «elite» som bør foraktes,
særlig når forskningsresultatene står i motsetning til «den sanne folkemeningen». En slik
sammenheng er postulert som en viktig årsak til de fleste populistiske bevegelsers
avvisning av klimaforskning (8). På samme måte fant en nylig studie signifikant positiv
sammenheng mellom vaksineskepsis og andelen som stemmer på populistiske partier i
ulike europeiske land (9).

Akademiske institusjoner er som skapt for å fylle populistenes rolle som en ‘elite’ som bør
foraktes

I vår hjemlige forskningsdebatt føyer det nylige forslaget fra Fremskrittspartiets
innvandrings- og integreringsutvalg seg således inn i et europeisk mønster. Utvalget, ledet
av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug, foreslår at man bør sette politiske krav om
meningsmangfold i forskning på «innvandrings-, integrerings- og kriminalområdet i
samarbeid med Forskningsrådet og universitets- og høgskolesektoren» (10). Hvordan dette i
praksis skal foregå, er uvisst – hva enten man skal sette krav om spesifikk politisk tilhørighet
ved ansettelse av forskere, eller sette krav om spesifikk politisk agenda ved tildeling av
forskningsmidler. Reaksjonene fra akademia er naturlig nok sterke. Forslaget «viser med all
tydelighet at vi heller ikke i Norge kan ta den akademiske friheten for gitt», skriver rektor
ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, som mener at «angrep som dette truer … det liberale
demokratiets kjerne» (11). Denne gang var det innvandringsforskning. Neste gang kan det
være forskning på folkehelse eller aldring som ikke finner de «rette» svar og må politisk
styres. Det var ikke uten grunn at Europaparlamentet i 2018 vedtok et detaljert forsvar for
den akademiske frihet – ikke minst fra politisk påvirkning (12). Bare når
kunnskapsproduksjon og -deling ikke er underlagt politisk eller kommersiell kontroll, er
samfunnet sikret utvikling, og i siste instans den enkelte borger sikret frihet. Det gjelder
både i Ungarn og i Norge.
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